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Tisková zpráva  

 
Průvodci jsou pátý měsíc bez práce 
 
Průvodci cestovního ruchu podobně jako další profese spojené se službami pro zahraniční turisty  
v Česku jsou už pět měsíců bez práce a dva měsíce bez příjmu. Zatímco stát zavedl Antivirus jako 
dočasnou podporu zaměstnanosti, několikrát ji prodloužil a připravuje program trvalé podpory 
Kurzarbeit, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které zatím nemohou pokračovat ve své 
činnosti kvůli dopadům covidu, nechal po skončení druhého bonusového období na holičkách. 
Ministerstvo pro místní rozvoj, které mělo pro průvodce a další zasažené OSVČ připravit návrh podpory, 
nedokázalo ani po dvou měsících s ničím přijít. Minulý týden to na společném jednání potvrdila 
zástupcům profesních organizací ministryně Klára Dostálová. Úředníci MF a MMR si věc navzájem 
přehazují jako horký brambor. Předseda vlády sice v březnu několikrát veřejně prohlásil, že nenechá 
nikoho padnout, avšak na písemnou výzvu Asociace průvodců ČR ze 7. července k přímému jednání  
o pomoci dosud neodpověděl. Odhadovaná podpora či kompenzace pro překlenutí období bez turistů 
se týká omezeného počtu OSVČ a v kontextu ostatních vládních opatření je v zanedbatelné výši.   
 
S koncem letních prázdnin očekáváme pokles domácího cestovního ruchu a propad i tak velmi slabé 
poptávky po průvodcovských službách. Omezení cestování ve světě i v Evropě zastavilo tradiční zájem 
zahraničních turistů o Českou republiku. Návštěvnost již půl roku setrvává na historickém minimu. Čeští 
průvodci jsou schopni poskytovat služby ve 35 cizích jazycích. Hlavními odběrateli jejich služeb jsou 
tuzemské i zahraniční skupinové zájezdy, návštěvníci festivalů, kongresů a veletrhů, školy či individuální 
návštěvníci. V letošním létě jsou jedinými zákazníky jednotlivci a rodiny z tuzemska  
a z okolních států, kteří přinášejí jen asi 10 % obvyklých zakázek. Většina průvodců je bez práce. 
Delegáti cestovních kanceláří a vedoucí zahraničních zájezdů jsou na tom stejně. 
 
Získat potřebnou odbornou a zejména jazykovou erudici pro práci s turisty trvá řadu let. Česko 
v posledních desetiletích systematicky podporovalo zvýšení odborné kvalifikace a konkurence- 
schopnost našich služeb cestovního ruchu z evropských dotací a státního rozpočtu. O to bolestnější je 
nezájem vlády o čtyři a půl tisíce kvalifikovaných českých průvodců po 8. červnu.  
 
Situace cestovního ruchu v okolních státech není lepší. Polsko, Slovensko, Rakousko i Německo však 
zvolily jiný přístup. OSVČ a mikropodniky, průkazně zasažené současnou krizí, podpoří minimálně do 
konce září. Slovensko chce předejít odlivu kvalifikovaných sil z cestovního ruchu a připravuje už 
prodloužení podpory do konce letošního roku. 
 
Koncem srpna skončí pro OSVČ odklad záloh na sociální a zdravotní pojištění. Od září budou nuceni 
přerušit živnostenskou činnost, neboť z letošní sezony nenašetřili ani na minimální odvody. Období 
letních prázdnin pomalu končí a s ním zřejmě skončí i průvodci. Za stávajících podmínek se pokračovat 
nedá a příští turistická sezona je ještě daleko. 
 
Zástupci průvodců jsou připraveni k okamžitému přímému jednání s vládou České republiky. 
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